РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и
науката

ЗАПОВЕД

мВїд.09т..Й3їЙ6ї...Агййдддїьжпн

г.

На основание чл. 25.
ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 104,
ал.

1

и

ал. 2 от Закона

за предучилищното и училищното образование
и при спазване на изискванията на чл. 66,
ал.

1

от Административнопроцесуалния кодекс

О П Р Е Д Е Л Я М:
За учебната 2018 - 2019
година:
1.

Начало и край на ваканциите с
изключение на лятната:
О1.11,2018г.~04.11.2018г.вкл.
22.12.2018 г. 02.01.2019 г.
~
вкл.
05.02.2019 г.
30.03. 2019 г.

07.04.2019 г. вкл.
05.04.2019 г. 07.04.2019 г.
вкл.

-

2.

коледна
междусрочна
пролетна за
пролетна за

1

ХІ клас

Х11

клас

Неучебни дни

21.05.2019 г.
23.05.2019 г.
3.

есенна

ДЗИ по БЕЛ
втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО УІІ
в
клас и на ДИ за СПК

06.06.2019 г.
17.06.2019 г.
19.06.2019 г.
21.06.2019 г.

Държавен изпит по
теория за СПК
НВО по БЕЛ
НВО по математика
НВО по чужд език (по

желание на ученика)

и 2

4.

Начало на втория учебен срок

06.02.2019 г.

5.

І

-

ХІІ клас

Край на втория учебен срок

15.05.2019 г.

ХІІ клас (13 учебни седмици)

31.05.2019 г.

І- ІУ клас (14 учебни седмици)

14.06.2019 г.

У

~

28.06.2019 г.

У

- И клас

И

клас (16 учебни седмици)
(18 учебни седмици за

паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г.

Красимир Вълчев
М инистър на

(Јбра3ова

ХІІІ

-

ХІ клас (18 учебни седмици)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
науката
Министър на образованието и

їїаїйІїш
г.
57, т. и 5 7
3,
администрацията, чл. 47, ал. чл.
4
Закона
за
На основание чл. 25, ал. от
01.09.2016 г. за оценяване на
Наредба М:
от
разпоредби
на
заключителни
от Преходни и
Наредба Мз 3 ог 15.04.2003 г. за
6,
учениците и чл. 4. ал. т. от
на
обучението
резултатите от
национално външно
и провеждането на
организирането
с
връзка
системата за оценяване, във
както и във
учебната 2018 2019 година,
учениците в ІУ. Х111 и Х клас през
оценяване на
образование в
ученици след основно
на
приемане
по
дейностите
Наредба Мз 10 от
връзка с организацията на
2019 ~ 2020 година съгласно
учебната
неспециализираните училища за
образование и при спазване на
дейностите в училищното
на
организацията
01.09.2016 г. за
Административнопроцесуалния кодекс
и 2 от
изискванията на чл. 66, ал.
1

1

1

1

1

ОПРЕДЕЛЯМ:
ПРОВЕЖДЯНС

І. Дати за

на

ІІЯЦІІОНЕІЛНИТЕ ВЪІІШІІІІ
НЗІІИТІІТС ОТ

оценявания,

следва:
ІУ клас
Български език
Математика

-

и

2019 г., начало 10,00 часа
литература « 09 май

10,00 часа
10 май 2019 г., начало

Човекът

и

обществото

Човекът

и

природата ~

май 2019 г., начало 10,00 часа
10,00 часа
май 2019 г., начало

14

-16

УІІ клас
Български език

и.

литература

-

17

юни 2019 г., начало

09,00-часа

09,00 часа
юни 2019 г., Начало
Математика ~
09,00 часа
ученика) 21 юни 2019 г„ начало
Чужд език (по желание на
19

Х

клас

КЯКТО

Оценяване на дигиталните компетентности ~
трафик)

в

периода

10

~

14

юни 20І9

г.

(по

2. График на дейностите за организацията,

провеждането и оценяването на
изпитите от националното външно оценяване (НВО) в УІІ клас през учебната 2018

-

2019 година
Срок

Дейност

Определяне

на състава

организиране

и

Определяне

на

организиране

и

на регионалните

комисии

за

до01април 2019г.

комисии

за

д024април2019г.

провеждане на НВО
състава

на училищните

провеждане на НВО

Въвеждане на предложения от директорите на училищата за
оценители. за квестори, за учители консултанти и за
учители по чужд език за четене на текст и изпращане на
декларациите им до регионалната комисия за организиране
и провеждане на НВО
Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език
регистриране на заявленията в софтуерния продукт
Определяне
И

проверка

на състава

на

ОЦВНКЗ на ИЗПИТНИТС

регионалните
работи

комисии

и

за

до 24 април 2019

03

-

05 юни

20І9

г.

г.

вкл.

доІ0юни 2019г.

ОТ ВСЕКИ ИЗПИТ

Определяне на състава на комисиите по засекретяване
разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит

до 10 юни 2019

и

г.

1
1

Определяне на състава на техническите комисии за
електронна обработка на изпитните работи

до 10 юни 20І9 г.

Определяне на квесторите, на учителите консултанти
уЧИТСЛИТС ПО ЧУЖД СЗИК

за

ЧСТСНС

на

и

на

20 юни

Обявяване на резултатите от НВО
на

свидетелството

13

юни 20І9 г.

ТЕКСТ

Оценяване на изпитните работи от НВО

Издаване

до

-

26 юни 2019 г.

до 27 юни 2019 г. вкл.
за

завършено

основно

до 3 юли 20І9

г.

вкл.

образование

3. График на дейностите по приемането иа ученици в иеспециализираии училища за
учебната 2019
2020 г. съгласно Наредба Мз 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно
образование

-

Вид дейност
ПОДЗВЗНС

на ЗЗЯБЛСНИС за

способностите

ПОЛЗГЗНС На ИЗПИТИ

Срок
за

ПРОВЕРКН на

03

-

05 юни 2019 г. вкл.

'Обявяване на списъци с разпределениетона учениците по
училища

зали за полагане на изпити за проверка на

и

способностите. Писмено уведомяване на учениците за
допускането им за полагане на изпити за проверка на
способностите

18

до

юни 2019

г.

вкл.

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

І

изобразително изкуство

20 юни 2019

г.

о

музика

24 юни 2019

г.

о

спорт

25

26 юни 2019

-

г. вкл.

до 27 юни 2019 г. вкл.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на
способност ите
Получаване на служебна бележка

с

до 2 юли 2019 г. вкл.

оценките от изпитите за

проверка на способностите
Подаване на
Наредба

ДОКУМЕНТИ

Не 10

за участие

В

3

УЧЕНИЦИ ПО

приема на

~5 юли 2019

г.

вкл.

от 01.09.2016 г.

Обявяване на СПИСЪЦИТС

С

ПРИСТИТЕ УЧСНИЦИ

на

ПЪРВИ

до

етап на

11

юли 2019 г. вкл.

класиране
до 16 юли 2019 г. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап надкласиране
или подаване на заявление за участие във втори етап на

класиране
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на

юли 2019

г.

вкл.

до 22 юли 2019

г.

вкл.

до

18

класиране
ЗЗПИСВЕНС на ПРИСТИТС УЧЕНИЦИ На ВТОРИ
ОбЯВЯааНС

на ЗЗПИСШІИТС СС УЧЕНИЦИ И

бРОЯ

на

23 юли 2019 г.

НСЗЗСТИТС МССТЗ

етап на класиране

СЛЕД ВТОрИ

Подаване

етап на класиране

на документи за участие

ОбЯВЯВЗНС

на СПИСЪЦИТС

С

в

24 -25 юли 2019

трети етап на класиране

ПрИСТНТС УЧЕНИЦИ На ПЗСТИ

29 юли 2019

етап на

г.

вкл.

г, вкл.

класиране
ЗЗПИСВЗНС

на приетите

Обявяване

На

УЧЕНИЦИ На ТрСТИ

записалите се

“СЛСД ТРСТИ етап

УЧЕНИЦИ И

юли 2019

01

броя на незаетите места

г.

вкл.

август 2019

г.

на класиране

топълване на незаетите места

СЛСД ТРЕТИ

ІЗЗПИСВЗІІС

Утвърждаване

31

етап на класиране

На ОСЪЩССТВСНИЯ

етап

На

класиране

държавен план-прием

И

определя се от директора

до

10

септември 2019 г. вкл.

до

13

септември 2019 г. вкл.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието
и науката

ЗАПОВЕ
малоат.лї.1.о„.1179,.ов.„„.„,.

На основание
чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията,

от Преходните

5 7.

във връзка с

и

5

6, т. 2

заключителните разпоредби на Наредба Мз 11
от 01.09.2016 г. за
оценяване на резултатите от обучението
на учениците и чл. 14, т. от Наредба Ла 3
от
17.05.2004 г. за организацията
и провеждането на
държавните зрелостни изпити, във
връзка с организирането и провеждането
на държавни зрелостни изпити за учебната 2018
2019 година и при
спазване на изискванпилта на чл. 66, а.л.
и 2 от
Алминистративнопроцесуалния КОДСКС
1

1

ОПРЕДЕЛЯМ:
1

.

Дати

32

провеждане

Сесия май-юни
о
о
~

НВ

ДЪрЖЗВНИТВ ЗРСЛОСГІІИ ИЗПІІТІІ, КЯКТО
СЛСДВІІ

Български език и литература 21
- май 2019 г., начало 08,00 ч.
Втори държавен
зрелостен изпит 23 май 2019 г.,
начало 08,00 ч.
е
Държавни зрелостни
изпити по желание на ученика в
3
- периода 28 май 2019
май 2019 г.
1

г,

о

Сесия август-септември
1

о

І
о

Български език и литература
е 28 август 2019 г., начало 08,00 ч.
Втори държавен
зрелостен изпит 29 август 2019 г.,
начало 08,00 ч.
Държавни зрелостни
изпити по желание на ученика в
периода 30 август 2019
04 септември 2019 г,
-

-

г.

2. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на
държавните зрелостни изпити през учебната 2018 2019 година

-

Дейност

Сесия май
юни

Сесия август-

срок

срок

септември

Определяне на състава на регионалните комисии за
организиране и провеждане на ДЗИ

до 01.02.2019

г.

до 03.06.2019 г.

ОПРСЦСЛЯНС СЪСТЗВЗ

до 08.02.2019

г.

до 07.06.2019

г.

Въвеждане на предложения от директорите на до 15.02.2019 г.
училищата за оценители, за квестори, за учители
консултанти и за учители по чужд език за четене на
текст и изпращане на декларациите им до
и
за
организиране
регионалната
комисия
ДЗИ
на
провеждане
Изпращане на информация от директорите на до 15.02.2019 г.
за
регионалната
комисия
училищата
до
организиране и провеждане на ДЗИ за сградите,
залите и броя на местата в залите

до 21.06.2019

г.

до 21.06.2019

г.

г.

до 28.06.2019

г.

Изпращане в МОН на обобщените предложения от
висшите училища за оценители, както и на техните
декларации

до 06.03.2019 г.

до 28.06.2019

г.

Изпращане на информация за центровете. в които
ще се осъществява оценяването във всяка от
областите

до 06.03.2019

до 28.06.2019

г.

Подаване на заявления за допускане до държавни
зрелостни изпити, регистриране на заявленията в
софтуерния продукт и издаване на служебни
бележки

05.03.2019

на

училищната

ЗРСЛОСТНЗ

КОМИСИЯ

Изпращане в МОН на обобщени предложения от
РУО за оценителите от всяка област, за технически
лица от населеното място, на територията на което
се осъществява оценяването на ДЗИ, капо и
техните декларации

3

Обобщаване на информацията от заявленията
изпращане
на справка
от училищата
РВГИОНЗЛНЗТЗ

КОМИСИЯ

38

ОРГЗНИЗИРЗНС

и

до 06.03.2019
д

«

18032019

г.

01.07.2019 г.
12.07.2019 г.-

г.г.

до 16.07.2019г.

до 20.03.2019г.

ДО
И

провеждане на ДЗИ
до 09.08.2019

г.

до 12.04.2019 г.

до 12.08.2019

г.

до 16.04.2019

до 14.08.2019

г.

ОПРСДСЛЯНС на СЪСТЗВЗ На НЗЦНОНЗЛНИТС КОМИСНИ

до 05.04.2019 г.

Определяне на сградите, залите и броя на местата в
залите и изпращане на информация от всяка област
до ЦОПУО
Определяне на състава на
на

КОМИСИИТС

ДЪРЖНВНИТСЗРСГІОСГНИ ИЗПИТИ

В

за провеждане

УЧИЛИЩСТО

-

Определяне на квестори, на учители консултанти
на учители по чужд език за четене на текст

до 03.05.2019

г,

до 09.08.2019

г.

до 17.05.2019

г.

до 22.08.2019

г.

на до 17.05.2019

г.

до 23.08.2019

г,

г.

23.08.2019

и

допускане до държавни зрелостни изпити
ї

~

Обявяване на списъци с разпределението
зрелостниците по училища, сгради и зали

Издаване на служебна бележка за допускане до
държавни зрелостни изпити
5

д

Оценяване на изпитните работи

до 17.05.2019

25.05.2019 г.08.06.2019 г.

г.

29.08.2019 г.
07.09.2019 г.

-

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни
изпити

до 13.06.2019 г.

до 10.09.2019

г.

Връчване на дипломите
образование

до 21.06.2019

до 14.09.2019

г.

ЗЗПОВСДТЗ
на

да се

ВРЪЧИ

за завършено

за

ИЗПЪЛНСНИС

средно

на

г.

НЗЧЗЈІНИЦИТС на РСГИОНЗЛНИТС УПРЗВЛСНИЯ

образованието.
Началниците на РУО да връчат копие от Заповедта за изпълнение на директорите

на училищата от съответния регион, в които се осъществява обучение в Х11 клас.

Контрола по изпълнението на Заповедта възлагам на г-жа Таня Михайлова

заместникминистър на ОбРЗЗОВЗНИСТО

Красимир Вълчев
Министър на образованието и науката

И

науката.

-

